
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Célia, Dinair, Elaine, Francisca, Goreti, 

Helena, Maria, Mirian, Najara, Renata, Rosângela e 

Tereza.  

 

Data: 28/07/2021 

Turma: 

Berçário IA e 

Berçário IB 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: RECREAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Para realizarem esta atividade bola no cesto, vocês poderão utilizar uma bola que tenham em casa 

ou confeccionar uma bola com papel amassado ou de tecido. Também será necessário algum 

objeto que servirá como cesto (bacia, balde, caixa). Em seguida, mamãe, papai ou responsável 

explicará e demonstrará para criança como se brinca, arremessando a bola ao cesto para que a 

criança faça igual e acerte dentro dele.  

Em relação aos bebês mais novos deixe que ele engatinhe e coloque a bolinha dentro do cesto e 

depois tirem e assim por diante quantas vezes for necessário. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 19 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane,              
Irani, Juliana Fortunato e Vanusa / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 
Data: 28/07/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: BRINCADEIRAS E ESTIMULAÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Brincadeira de roda. 

“É muito importante que o lúdico seja utilizado no cotidiano dos alunos para que as crianças 

desenvolvam as coordenações motoras, o crescimento físico, motor, intelectual e cultural. (...) 

A brincadeira de roda reequilibra as emoções do ser humano, cria laços afetivos, contribui para a 

socialização e a iteração da criança.” (semanaacademica.org) 

O responsável deverá escolher um lugar aconchegante da sua casa e convidar a criança para 

brincar de ciranda de roda. Cante com ela algumas cantigas infantis, como ciranda- cirandinha e 

outras. Convide as demais pessoas que estiver em sua casa para participar da brincadeira. 

 

Segue o link com algumas sugestões de músicas para brincar de roda: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8

